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Förord 

Denna rapport behandlar saneringsarbetet vid Nexans kabelfabrik i Grimsås, utfört av MK 
Bygg AB, Skanska Sverige. DGE Mark och miljö har tagit fram riktlinjer och bestämmelser 
för hur detta projekt skall genomföras med hänsyn till natur och personlig hälsa. Till 
rapporten har sammanställts en egenkontrollplan utifrån Nexans underlag till 
saneringsanmälan för Sing-Sing. Denna rapport kommer att användas vid redovisning till 
länsstyrelsen då uppdraget inte enbart inneburit att skapa en egenkontrollplan utan även att 
dokumentera och utvärdera arbetet utifrån miljösynpunkt. 

Vi vill tacka våra handledare på MK Bygg AB, Per Johansson, arbetsledare och Erik 
Karlsson, projektchef för visat förtroende och stöd.  

En person som har varit till stor nytta vid tillkomsten av denna rapport har varit Annika 
Hedebark, miljöansvarig vid Nexans IKO Sweden AB. Vi vill ge henne ett stort tack för all 
hennes hjälp.  
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Abstract 

MK Bygg AB has been commissioned by Nexans IKO Sweden AB to sanitize an area of 
contaminated soil in Tranemo municipality.  

In 1947 Nexans IKO Sweden AB changed their enterprise from taking up peat to fabricating 
cables. This enterprise generated some wastecable and this cable consisted partly of the 
valuable metal copper. On Nexans IKO Swedens area wastecables were burned to access the 
copper. This took place between the years 1947 and 1967. The cables consisted partly of PVC 
and because of this toxins was formed at the combustion of the wastcables. Because of this 
the area had to be  sanitized.  

The commission MK Bygg AB recieved mainly consisted of removing soil from the 
contaminated area. The less contaminated soil has been transported to Nexans adjacent 
depositionarea. 

The purpose of this report has been to help MK Bygg AB with part of the supervision and 
evaluation of their work. Reports have been written for admittance by the country 
administrative board. These reports have been used to draw up the supervisionplan. The 
supervisionplan mainly consist of supervising the excavators, the soilquality and preventing 
the spreading of contaminated soil. The most important part of the supervisionplan has been 
to prevent the spreading of contaminated soil.  

From the reports made by Envipro Miljöteknik and DGE Mark och miljö the sanitation has 
been made with great carefulness. 

In earlier years many industries did not take care of their waste in an appropriate way and 
because of this work of sanitation will be needed for the coming years. We believe that in the 
future there will be greater demands on sanitation of contaminated areas. We believe this will 
contribute to a better use of areas that have been contaminated and above all a cleaner 
environment.  
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Sammanfattning 

På uppdrag av Nexans IKO Sweden AB har MK Bygg AB genomfört saneringsarbete av 
kontaminerad mark i Tranemo kommun.  
 
1947 ändrade Nexans IKO Sweden AB verksamhet från att har brutit torv till att tillverka 
kablar. Denna verksamhet genererade en del spillkabel och i denna fanns den värdefulla 
metallen koppar. På Nexans IKO Swedens område brändes spillkablar för att komma åt 
kopparen. Detta skedde mellan åren 1947 och 1967. Då kabeln innehöll PVC bildades vid 
förbränningen dioxiner och furaner. P.g.a. denna hantering behövde området saneras. 
 
MK Bygg AB:s uppdrag har huvudsakligen bestått av att schakta bort jordmassor från det 
kontaminerade området. De massor som har varit mindre kontaminerade har fraktats till 
Nexans angränsande egendeponi.  
 
Syftet med denna rapport har varit att hjälpa MK Bygg AB med delar av kontrollen och 
utvärderingen av saneringsarbetet. Underlag har tagits fram för godkännande av länsstyrelsen. 
Detta underlag har sedan använts för att upprätta egenkontrollplanen. Egenkontrollen omfattar 
huvudsakligen kontroller av schaktning, jord och spridningsförhindring. Den viktigaste delen 
av egenkontrollen har varit har förhindra spridning av kontaminerat material vid 
saneringsarbetet. 
 
Utifrån de undersökningar och bestämmelser som var framtagna av Envipro Miljöteknik och 
DGE mark och miljö AB har saneringsarbetet utförts på ett noggrant sätt. 
 
Eftersom ett flertal industrier tidigare inte har tagit hand om avfall på ett lämpligt sätt så 
kommer saneringsarbeten att behöva utföras under de närmaste åren. Vi tror att det i 
framtiden kommer att ställas hårdare krav på sanering av kontaminerade områden. Detta är 
något som vi anser kommer att bidra till större möjligheter att utnyttja markområden och 
framförallt till en bättre miljö. 

Nyckelord: Sanering, kontaminerad, schakt, egenkontrollplan, examensarbete, Grimsås, 
Nexans 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag av Nexans IKO Sweden AB har MK Bygg AB genomfört saneringsarbete av 
kontaminerad mark på fastigheterna Grimslund 2:77 och Moghult 5:1, Tranemo kommun. 
Fortsättningsvis kommer Nexans IKO Sweden AB att benämnas Nexans och MK Bygg AB 
kommer att benämnas MK Bygg. 
 
1947 ändrade Nexans verksamhet från att har brutit torv till att tillverka kablar. Denna 
verksamhet genererade en del spillkabel och i denna fanns den värdefulla metallen koppar. På 
ovannämnda fastigheter brändes spillkablar för att komma åt kopparn. Detta skedde mellan 
åren 1947 och 1967. Då kabeln innehöll PVC bildades vid förbränningen dioxiner och 
furaner. Kabeleldningen har ägt rum i en byggnad som allmänt kallades för Sing-Sing.  
 
Grimsås, Nexans kabelfabrik 

 
Fig. 1.1 -1 Källa: Tranemo Kommun, http://www.tranemo.se, 2008-03-03 
 
Det i rött inringade området i bilden ovan är Nexans kabelfabrik som är belägen i den västra 
delen av Grimsås. Den gula stjärnan markerar var saneringsarbetet är beläget (se bild nedan). 
Bostäderna i Grimsås är belägna öster om kabelfabriken. Saneringsarbetet har genomförts i 
den västra spetsen av Nexans område. I detta område finns inga omkringliggande bostäder 
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eller övrig bebyggelse. Det enda som angränsar saneringsområdet är en järnväg som går från 
nordväst i sydöstlig riktning. Denna järnväg är trafikerad av kust till kust tågen som går 
mellan Karlskrona och Göteborg. Väst och nordväst om saneringsområdet ligger grimsås 
mosse. Denna har tidigare sträckt sig långt in på Nexans fabriksområde men har, allt eftersom 
Nexans har expanderat, grävts ur och återfyllts för att bli fungerande industrimark. Den 
närmsta delen som finns kvar av mossen kommer att bli deponi för saneringsarbetet. Även 
fast denna del kommer att vara en deponiplats kommer inte kringliggande natur att skadas då 
Nexans och MK Bygg har vidtagit åtgärder för att omhänderta vatten som kommer att söka 
sig från egendeponin. Den åtgärd som Nexans och Mk Bygg har genomfört är att anlägga en 
dränerings- och filtreringsanläggning vid mossens utkanter.  
 
Situationsplan arbetsområdet 

 
Fig. 1.1 -2 Källa: MK Bygg AB 
 
 

Sanerings- 

område 

 

Egen 

deponi 
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1.2 Tidigare undersökningar 

2001 genomfördes undersökningar med skruvborr. Provtagningen gjordes med avseende på 
dioxiner. Då borrades det i två punkter på det nu aktuella området. 

Under 2003 genomfördes nya undersökningar med skruvborr på området. Totalt sett har 
jorden undersökts med 51 borrhål. Grundvattenrör installerades även både uppströms och 
nedströms utifrån det kontaminerade området. 

Utifrån dessa två undersökningar framkom det att det finns två lager med kontaminerad mark. 
Det översta lagret består av aska som är beläget ca 0,5 – 0,7 m under markytan. Det andra 
lagret är beläget något djupare. Detta område innehåller höga halter av dioxiner och 
tungmetaller samt olja. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport har varit att hjälpa MK Bygg med delar av kontrollen och 
utvärderingen av saneringsarbetet. Utvärderingen skall innehålla eventuella komplikationer 
samt ifall arbetet skedde enligt det smidigaste tillvägagångssättet. 
 
2004 sökte Nexans tillstånd hos länsstyrelsen att sanera den ovan nämnda kontaminerade 
marken. För att länsstyrelsen skulle tillåta saneringen togs det fram ett underlag där det 
beskrevs hur saneringen skulle gå tillväga med hänsyn till kringliggande miljö och sanerande 
personal. Utifrån detta underlag skapade vi en egenkontrollplan som skulle underlätta 
arbetsledningen och bevisa att de krav som ställts på byggentreprenören hade uppfyllts. 
 
Kontrollen omfattade huvudsakligen följande moment1. 

• Klassificering av jord och ev. länshållningsvatten efter föroreningsgrad.  

• Kontroll av arbetsförfarande vid schaktning. 

• Kontroll av åtgärder för att förhindra att personal och allmänhet exponeras för 
hälsovådliga ämnen eller att hälsovådliga ämnen sprids till opåverkade områden. 

• Registrering av masstransporter från schaktområdet. 

• Fortlöpande dokumentation av schakt- och saneringsarbetet, genom 
dagboksanteckningar och fotografering. 

 

 

                                                 
1 DGE mark och miljö, Miljökontrollprogram och arbetsmiljöprogram, handläggare Tomas Nilsson, 2008-01-04 
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2. Saneringsarbeten 

2.1 Information om sanering 

Sanering kommer från latinets ord för bota, sanera, och används till att befria t.ex. en plats 
från någonting skadligt. Vid marksanering renas förorenad mark för att kunna användas igen 
eller för att skadliga ämnen inte skall spridas. Idag sker både återvinning av kontaminerat 
material och deponering. Vid deponering behöver materialet förbehandlas. Det finns ett antal 
olika metoder för att rena jord före den deponeras. Några av dessa metoder är följande2: 
 

• BioSanmetoden: En variant på kompostering där bakterier och näringsämnen tillsätts. 
Efter detta täcks massorna med en presenning och värms upp vilket leder till 
nedbrytning av skadliga ämnen.  

• Jordtvätt: Vid jordtvätt tvättas den förorenade jorden med vatten och eventuella 
tillsatsmedel. Jordtvätten koncentrerar föroreningarna vilket leder till att dessa sedan 
separeras från jorden. Metoden är tillämplig vid jordar som kontaminerats med 
organiska föroreningar som t.ex. olja. 

• Kompostering: Kompostering är biologisk nedbrytning av organiska ämnen. Olja är 
biologiskt nedbrytbart och kompostering är därmed en lämplig förbehandlingsmetod 
innan deponering. 

• Sedimenteringsbassäng: Denna metod används vid oljeföroreningar i vatten. Det 
oljehaltiga vattnet separeras i en bassäng p.g.a. oljans och vattnets olika densiteter. 
Oljan lägger sig vid ytan och kan sedan avlägsnas. 

• Termisk avdrivning: Vid termisk avdrivning hettas det förorenade materialet upp så att 
de skadliga ämnena förångas. Dessa ämnen förbränns sedan. 

Efter att materialet förbehandlats kan det slutligt tas om hand (deponeras) eller användas som 
täckmassa på deponi. Ifall materialet ej är förbehandlat kan man deponera det vid en 
egendeponi. Denna måste då ha bottentätning, täckning samt lakvattenuppsamling. 
 
   Deponering vid Nexans egendeponi 

    
   Fig. 2.1 Källa: MK Bygg 

                                                 
2 Andersson, Jenny, Mottagningsanläggningar för förorenade massor, Naturvårdsverket, 1998 
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2.2 Sanering av träimpregneringsfastighet i Tranemo 

Sydväst om Tranemo låg tidigare en träimpregneringsanläggning som var i drift mellan år 
1944 och 1991. Under lång tid diskuterades i Tranemo hur stor inverkan 
impregneringsverksamheten har haft på området. Ett flertal undersökningar har genomförts 
för att fastställa eventuella föroreningar. Enligt en undersökning som länsstyrelsen 
genomförde 1997 så konstaterades att marken var förorenad med främst Arsenik men även 
koppar och krom. Samtliga dessa ämnen är tungmetaller. Provresultaten ledde till att åtgärder 
ansågs behövliga. Syftet med åtgärderna skulle vara att skydda omgivningen från 
föroreningar. 
    
År 2001 fick Tranemo Kommun statsbidrag för att genomföra åtgärdsförberedande 
undersökningar. Efter undersökningarna genomförts konstaterades att marken skulle saneras 
genom s.k. jordtvätt. Jordtvätten inleddes under hösten 2005 för att senare göra ett uppehåll 
då finansiering till arbetet saknades. Jordtvätten återupptogs under våren 2007 och avslutades 
senare under året. 
    
Vid jordtvätt sorteras materialet upp i tre olika partikelstorlekar. De är grovsten, sand och 
grusfraktioner. Efter detta skrubbas materialet vilket ger ett finkornigt lerliknande material. 
Detta material innehåller höga halter av föroreningar och skall deponeras. Materialet klassas 
enligt motsvarande klass 3 som vi har valt att benämna deponiklassen enligt 4.4. Sand och 
grusfraktionerna har ofta halter som understiger MKM. MKM är naturvårdsverkets riktlinjer 
för mindre känslig markanvändning. Material med halter under MKM motsvarar klass 1 
enligt 4.4. 
 
 
 
Jordtvätt vid f.d. träimpregneringsfastigheten i Tranemo 

 
Fig. 2.2 Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
http://www.g.lst.se/g/amnen/Miljoskydd/fororenadeomraden/sanering/, 2008-03-26 
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2.3 Miljöprojekt EKA i Bengtsfors 

1895 bildades i Bengtsfors Elektrokemiska Aktiebolaget, EKA. Företaget bildades av Alfred 
Nobel och var det första företag som framställde klorgas och natriumhydroxid på 
elektrokemisk väg. Bengtsfors är beläget väster om Vänern ungefär i höjd med Säffle. P.g.a. 
svårigheterna med att transportera elektricitet längre sträckor vid den här tiden anlade man 
industrierna vid forsarna i Bengtsfors där kraftstationen byggdes. I den s.k. cellhallen (se fig. 
2.4) tillverkades klorkalier fram till 1920-talet då tillverkningen flyttades till Bohus. Under 
denna tid dumpades avfall från klorkalietillverkningen både på marken och i vattnet. Efter 
flytten av verksamheten till Bohus användes cellhallen bl.a. till snickeriverkstad. Mellan 1950 
och 1970 drevs en kemtvätt i angränsande lokaler på området. Samtliga dessa verksamheter 
har bidragit till föroreningen av området.  

Skyddsspont 

 
Fig. 2.3 Källa: Bengtsfors kommun, Sabina Kolodynska, 
http://www.bengtsfors.se/page/15956/bildereka2006.htm, 2008-03-27 
 
Sommaren 2005 fick Bengtsfors kommun tillstånd från miljödomstolen att genomföra 
sanering av EKA-området. Detta område var sedan tidigare användningar kontaminerat av 
främst kvicksilver och dioxiner. Redan i april 2006 var projekteringen och förberedelserna för 
saneringen klara. Innan saneringsarbetet kunde påbörjas var man dock tvungen att anlägga en 
skyddsspont utmed EKA-områdets strandkant (se fig. 2.3). Detta gjordes för att förhindra 
spridning av kontaminerat material till angränsande vatten. För att kunna sanera området var 
fabrikslokalerna tvungna att rivas men då kvicksilverhalten var hög uppförde man tält över 
cellhallen. En del rivning kunde genomföras före uppförandet av tältet innan man närmade sig 
de mer kontaminerade delarna av byggnaden. Under saneringsarbetet fraktades ca 60 000 ton 
förorenad jord bort. De urgrävda massor som var mindre förorenade sorterades och 
återanvändes som återfyllnad. De mer förorenade massorna togs om hand av SAKAB. 
SAKAB är ett företag som behandlar farligt avfall. Dessa massor transporterades i slutna 
containrar till SAKAB:s anläggning i Kumla kommun. Beroende på föroreningarna i 
massorna användes olika behandlingsmetoder. Några av dessa var förbränning och jordtvätt. 
Under arbetets gång har löpande provtagningar och kontroller gjorts. 
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2.4 Jämförelse av de olika saneringsarbetena 

I samtliga tre nämnda projekt har man utfört marksanering. Även fast målet har varit samma i 
projekten har man valt att gå olika vägar vid saneringsarbetet. Projekten i Grimsås och 
Bengtsfors var mer lika varandra. Projektet i Tranemo gjordes däremot som ovan nämnts med 
en platsplacerad jordtvätt(se fig. 2.2). Detta gjordes eftersom mängden som skulle saneras var 
större än vid saneringarna i Grimsås och Bengtsfors. All jord som tvättades återanvändes på 
plats och tomten är nu färdig för användning.  
 
Det finns mycket gemensamt för de två kvarstående projekten. Nedan redovisas några av 
dessa likheter. 
 

• Ungefär lika stora schaktmassor  

• Förorenat med dioxiner och tungmetaller 

• Förorenade massor transporterades till SAKAB 

• Noggrant löpande provtagningar genomfördes 

 
Även i projektering och arbetsupplägg var projekten lika varandra. I båda två projekten 
delades saneringsområdet upp i rutnät för att underlätta schaktarbete och kontroller. P.g.a. 
dioxinerna i marken användes skyddsdräkter då man beträdde saneringsområdet. Ansvariga 
för projekteringen vid både Grimsås och Bengtsfors var Envipro Miljöteknik. Detta är 
rimligen anledningen till att dessa båda projekt är lika varandra.  
 
Något som skiljer de båda projekten åt är att man i Bengtsfors återanvände det mindre 
kontaminerade materialet. I Grimsås däremot var man på grund av massornas art tvungna att 
frakta dem till deponi. Det fanns ingen byggnad på saneringsområdet i Grimsås. Därför 
behövdes det inte något tält vid saneringsarbetet. I Grimsås användes andra åtgärder för att 
förhindra spridning av kontaminerat material såsom avspärrningar som ej fick beträdas utan 
skyddsutrustning.  
 
Rivning av cellhallen vid EKA-projektet 

 
Fig. 2.4 Källa: Bengtsfors Kommun, Johan Fogelström, 
http://www.bengtsfors.se/page/15956/bildereka2006.htm, 2008-03-27 
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3. Företagsbakgrund 

3.1 MK Bygg AB 

Byggnads AB Martin Karlsson bildades 1939 och drivs idag av Erik Karlsson. Han är tredje 
generationen i detta familjeföretag som 1985 köptes av Skanska. Företaget omsätter ca 50 
miljoner kronor och har 26 anställda varav 5 av dessa är tjänstemän. Eftersom MK Bygg är ett 
Skanska-företag har de tillgång till resurser som många andra mindre företag inte har. De är 
även certifierade enligt Skanskas kvalitets- och miljöcertifiering ISO9001 och ISO14001.3 

3.2 Nexans IKO Sweden AB 

1948 startade Karl Olsson företaget IKO i Grimsås. IKO blev senare uppköpta av Nexans som 
är ett globalt företag. Nexans har verksamhet i mer än 30 länder och har totalt ca 22 000 
anställda. Företaget tillverkar kablar och kabelsystem, t.ex. golvvärme i våtrumsutrymmen.        
Det svenska bolaget inom Nexans heter Nexans IKO Sweden och har ca 500 anställda. De 
flesta av dessa arbetar vid företagets verksamhet i Grimsås. Nexans IKO Sweden AB 
tillverkar omkring 42 000 ton kablar varje år. 

4. Saneringsuppdrag 

4.1 Beskrivning 

Målet med saneringsuppdraget är att avlägsna samtliga jordmassor vars föroreningshalter är 
högre än Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig mark, MKM.  

Saneringsuppdraget som MK Bygg har erhållit från Nexans innehåller följande moment. 

• Arbetsområdet skall säkras 
• Lokalisering av de förorenade massorna 
• Uppgrävning, klassificering och sortering av förorenade massor 
• Förorenade massor skall mellanlagras av MK Bygg 
• Transport av kraftigt kontaminerat material till SAKAB 
• Transport av mindre kontaminerat material till egendeponi samt utläggning och 

kompaktering av densamma 
• Säkring av yt- och grundvatten vid schaktning 
• Hindra spridning av föroreningar 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 MK Bygg Ab, www.mkbyggab.se, 2008-02-20 
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Schaktområdet enligt figuren nedan delas in i 20 st. schaktrutor4. Detta kommer att underlätta 
schaktningsarbetet då det kan användas som planerings- och koordinationssystem.
              
 
                        SAKAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Hantering vid egendeponi 

Det ställs stora krav på bottentätning, täckning och miljökontroller vid en deponianläggning 
som hanterar de mest förorenade materialen. Kraven är dock inte lika stränga vid de fall då 
deponiplatserna hanterar mindre kontaminerat material. Det material som skulle hanteras vid 
Nexans egendeponin var enbart jordmassor enligt klass 1 och 2 (se 4.4). Vid arbetet hos 
Nexans ansågs det att det var ekonomiskt försvarbart att skapa en egendeponi på den mosse 
som var belägen intill saneringsområdet. På detta sätt behövdes enbart de kraftigt 
kontaminerade massorna fraktas från schaktområdet. Förutom de ekonomiska vinsterna med 
minskade transporter ger det även en miljövinst.  

För att deponiplatsen skulle godkännas av naturvårdsverket var den tvungen att ha en 
bottentätning, täckning samt lakvattensuppsamling. Bottentätning och lakvattenuppsamling 
genomfördes under hösten 2007 före MK Bygg anlitades för att genomföra saneringsarbetet. 
Man hade från början planerat att använda en bentonitmatta nedsänkt i en grävd schakt med 
återfyllnad på båda sidor som en mur runt egendeponin. Efter överläggningar kom Nexans 
fram till att en s.k. slitsmur var lämpligare. Detta p.g.a. den stora arbetsinsats som hade krävts 
vid en eventuell montering av bentonitmattan. Slitsmuren är dyrare än bentonitmattan men är 
enklare att installera. En fördel med slitsmuren är även att man får en större tätning. 
Installationen av en slitsmur genomförs med en smal skopa. Slitsen (diket) fylls kontinuerligt 
med s.k. bentonitslurry. Bentonit är en ljust färgad lera som bildas av vulkaniskt material. 
Slurryns densitet är högre än vattnets och tränger därmed bort vattnet så att schaktväggarna 
blir stabila. I Grimsås skall tjockleken på slitmuren minst vara 30 cm. Slitsmuren går ca 2 m 
ner i marken. Detta medför att den slutar ca 1 m under grundvattenytan.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Se bilaga 1, Schaktindelning 

Arbetsområde 

Egen deponicellSchaktområde 

Transportområde 
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Filteranläggningen som ska rena lakvattnet och förhindra föroreningar från egendeponin 
placeras nedströms i deponin. På detta vis behövs enbart dräneringsdike och 
dräneringsledningar i denna ände av deponin.   
 
Filteranläggning vid Nexans egendeponi 

 
Fig. 4.2 Källa: Deponin vid Nexans IKO Sweden AB, Underlag till anmälan om avslutningsåtgärder,  
               Bo Carlsson, Envipro Miljöteknik, 2007-02-01 
 
Filtret utförs med två betongbrunnar (se fig. 4.2). Den första brunnen har ett filter bestående 
av enbart sand och den andra brunnens filter består av sans och aktiverat kol, s.k. sorbent. Det 
förorenade länsvatten som förekom vid saneringen som MK Bygg genomförde pumpades 
direkt till brunn 1 där reningen börjar (se 4.4.5). 
 

4.3 Framtida användning av sanerat område 

Eftersom Nexans är i ett expansivt skede har man börjat växa ur sin befintliga tomt. Något 
som har fått minskat utrymme är uppställningsplatser för färdiga kabeltrummor som väntar på 
transport. Då saneringsområdet är beläget i anslutning till den nuvarande uppställningsplatsen 
kommer det färdigställda området att bli en stor utökning av det befintliga 
uppställningsområdet. Därmed ges produktionen ytterligare chanser att expandera utan att 
drabba utlastningen. Efter att saneringsarbetet är färdigt kommer platsen att asfalteras och 
först då kan den användas som uppställningsyta. 
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4.4 Utförande enligt miljökrav 

För att underlätta följande text delas de schaktade jordmassorna in i tre klasser enligt följande. 

• Klass 1 – Jordmassor med halter under MKM, dessa får användas fritt. 

• Klass 2 – Jordmassor med halter över MKM samt aska 

• Klass 3 – Kraftigt förorenade jordmassor 

4.4.1 Klassificering av jordmassor 
Den som har utfört provtagningarna i schaktområdet är Annika Hedebark, miljösamordnare 
vid Nexans IKO Sweden AB. Jorden klassificeras genom okulärbesiktning men även genom 
användning av PID-instrument. PID-instrumentet används till att undersöka eventuell 
förekomst av flyktiga organiska ämnen i marken. 
Mätning med PID-instrument skall göras löpande i schaktområdet för att säkerställa att all 
förorenad jordmassa har schaktats bort.5 

4.4.2 Hantering av jordmassor i klass 2 
Massor av klass 2 skall grävas upp, lastas och transporteras till egendeponi. Denna deponi är 
belägen intill schaktplatsen på Grimsås mosse. Massorna skall normalt transporteras direkt till 
deponin utan någon mellanlagring. Ifall osäkerhet rörande klassificeringen råder skall 
massorna lagras på ett sådant sätt att föroreningar ej sprids. 6 

4.4.3 Hantering av jordmassor i klass 3 
Massor av klass 3 skall behandlas med stor försiktighet. Massorna placeras i täta behållare 
som skall vara täckta med lock och tydligt märkta som farligt avfall. Behållarna skall sedan 
transporteras till SAKAB. Vederbörande som transporterar det farliga avfallet måste ha 
tillstånd för transport av dylikt avfall. 

4.4.4 Återfyllnad 
Återfyllnad genomförs med jordmassor enligt klass 1. Detta sker när delrutor är helt fria från 
förorenat material. 

4.4.5 Hantering av förorenat vatten 
Enligt DGE:s miljökotrollprogram skulle förorenat länsvatten pumpas ut till en närliggande 
behållare med en dränkbar pump.7 Vattnet pumpades dock inte upp enligt denna metod utan 
vattnet pumpades till en filteranläggning som ska rena vattnet från deponin (se fig. 4.2). 
Denna anläggning var kopplad till Nexans reningssystem. 

 

 

                                                 
5 DGE mark och miljö AB, Miljökontrollprogram och arbetsmiljöprogram, 2008-01-04 
6 DGE mark och miljö AB, Miljökontrollprogram och arbetsmiljöprogram, 2008-01-04 
7 DGE mark och miljö AB, Miljökontrollprogram och arbetsmiljöprogram, 2008-01-04 
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5. Analys av bottenprover 

Samtlig information i detta stycke är framtaget av Annika Hedebark, miljöansvarig vid 
Nexans IKO Sweden AB. 

Analyserna visar att det inte finns dioxiner eller Furaner i de 3 renbottenproverna. 
Olja finns dock i de 3 renbottenproverna. I två av de tre proverna fanns mindre allvarlig 
oljepåverkan och i det tredje provet fanns måttligt allvarlig oljepåverkan. Dessa gränsvärden 
är fastställda av Naturvårdsverket och kan ses nedan.  
 
Då undersöker man på Fraktion >C16-C35. 
< 100 mg/kg TS(torr substans) : Mindre allvarlig oljepåverkan 
> 100 - 500 mg/kg TS : Måttligt allvarlig oljepåverkan  
> 500 mg/kg TS : Allvarlig påverkan 
 
Analysen av provet från "hotspoten" , dioxinförorenad jord som skickats till SAKAB för 
destruktion, visade höga halter av olja (oljeindex 1000 mg/kg TS). Även detta prov var fritt 
från dioxinförorening. För fullständig provrapport se bilaga 3. 

6. Egenkontroll 

6.1 Framtagande av egenkontrollplan 

Egenkontrollplanen togs fram, vilket nämndes i förordet, med hjälp av Nexans underlag till 
saneringsanmälan för Sing-sing. Sing-sing var det byggnaden kallades där eldning av 
spillkablar ägde rum mellan 1947 och 1967. Nexans och Envipro miljöteknik i mark och 
vatten hade sammanställt flertalet tabeller där de för miljön kritiska momenten under arbetet 
var uppräknade. I dessa tabeller finns åtgärder, kontrollaktivitet, åtgärd vid avvikelse och 
dokumentationskrav vid varje kritiskt moment och det var utifrån detta som vi skapade 
egenkontrollplanen. Denna egenkontrollplan togs fram för att underlätta kontroll och 
dokumentation av schaktarbetet. 

6.2 Arbetsuppföljning med egenkontrollplan 

För daterade anteckningar och anmärkningar i egenkontrollplanen se bilaga 2. 

6.2.1 Säkring av arbetsområde 
Det kritiska delmomentet vid säkring av arbetsområdet är att fastställa områdets gränser och 
dess olika delar. En del här i har varit att dela upp området enligt bilaga 1. Förutom 
uppdelningen av schaktningsområdet enligt bilaga 1 delades hela området upp i tre delar. Ett 
schaktområde där enbart schaktande grävskopa får befinna sig. Ett transportområde där 
transporter mellan schaktområde och egendeponi sker. Detta får endast beträdas av 
transporterande dumpers. Transportområdets längd är ca 200 m bestående av en grusväg. 

För att inga obehöriga skall beträda arbetsområdet krävs avgränsning med både staket och 
skyltar. Då skyltar saknades i inledningsskedet av arbetet påpekades detta i 
egenkontrollplanen och skyltar placerades vid området. 
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6.2.2 Lokalisering av förorenade massor 
Ett kritiskt delmoment är fastställande av vilken markyta som berörs av urgrävningen. Denna 
yta har bestämts utifrån tidigare undersökningar av marken. Bl.a. de borrhål som gjordes vid 
undersökningen 2003. En svår del i schaktningsarbetet är att hur djupt man skall gräva. Det är 
i detta projekt sagt att man skall gräva bort all torv, dvs till det djup då torven övergår till 
siltjord. Ifall det någon gång skulle tillstöta komplikationer får ansvarig vid Nexans undersöka 
förutsättningarna mer och därefter ta beslut om lämplig åtgärd. 

6.2.3 Uppgrävning, klassificering och sortering av förorenade massor 
Damning från öppen yta måste förhindras vid torr väderlek. Eftersom utgrävningen sker 
vintertid tillåter väderleken aldrig schaktmassorna/gropen att kunna torka och därmed inte 
heller att kunna damma. Hade schaktningen däremot börjat under t.ex. sommaren så skulle 
marken täckas över med ett tunt lager ren jord vid uppehåll på mer än ett dygn för att 
förhindra damning av förorenat material. 

Vid urgrävningen skall jordklass 3 tas om hand av SAKAB. Massorna till SAKAB skall 
placeras i containrar med lock. Övrig jord skall transporteras till egendeponi. Efter 
övervägande valdes det dock att askan skulle grävas ner på egendeponin och täckas med ett 
tjockt lager ren jord innan övriga schaktmassor kunde placeras ovanpå den nedgrävda askan. 

6.2.4 Mellanlagring av förorenade massor 
Som nämndes ovan skulle den högt förorenade jorden placeras i en container med lock. 
Denna container placerades i transportområdet inom räckhåll från grävskopan och därmed 
kunde grävmaskinen placera de giftiga massorna direkt i containern. Vid varm väderlek skulle 
dessa massor vattensprejas för att undvika damning men detta blev dock ej aktuellt. 

6.2.5 Transport till SAKAB 
För att föroreningarna ej skall spridas vid transport måste mellanlagringscontainrarna 
högtryckstvättas innan de får lämna området. Liksom nämnt tidigare måste transportören ha 
utbildning och tillstånd för transport av farligt gods. 

6.2.6 Transport till egendeponi 
Föroreningsspridning via fordon i transportområdet har förhindrats genom att man har lagt ut 
grävmaskinsmattor8 vilket har gjort att lastmaskinerna aldrig kommit i direkt kontakt med 
schaktmassorna. Dessutom har de olika maskinisterna kommunikation med varandra under 
lastning och lossning för att förhindra att lastmaskinshjulen går över kanten på 
grävmaskinmattorna. Detta är en funktion som gör att den krävda stoppstocken blir överflödig 
och behöver därmed inte vara befintlig vid grävmaskinsmattornas kant. Före fordon får lämna 
arbetsområdet måste även flaken spolas rent med vatten. Ytterligare ett krav baserat på 
väderleken var att massorna vid torr väderlek skulle sprejas med vatten för lastning. Då det 
som nämnt inte var någon torr väderlek var detta krav inte något som behövdes tas hänsyn till. 

 

                                                 
8 Grävmaskinsmattor består av stockar sammanlänkade med bultar 
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6.2.7 Lossning, utläggning och kompaktering av massorna i egendeponi 
I bestämmelserna angavs att kompaktering skulle ske då nivån i egendeponin stigit med 1 
meter. Grävmaskinerna fyllde på utåt i deponin till en höjd av 1 meter åt gången. 
Grävmaskinerna har stått och kört på grävmaskinsmattor under uppfyllnaden. De har då 
fungerat som en press och kompakterat massorna.  

6.2.8 Säkring av yt- och grundvatten vid urgrävningen 
Vatten som påträffas i schaktgropen måste pumpas bort för att arbetet skall kunna fortsätta. 
Detta vatten pumpades som tidigare nämnt till Nexans IKO Sweden AB reningsanläggning. 

6.2.9 Motverka spridning av föroreningar 
Eftersom dammbekämpning ej har varit aktuellt har någon rutin ej behövt upprättas för detta 
ändamål. De åtgärder som varit aktuella för att förhindra spridning av föroreningar rör 
fordons- och personlig hygien. Fordonen måste tvättas innan de lämnar arbetsområdet. 
Eftersom detta är en tidskrävande procedur har man försökt lösa transporter på ett sådant sätt 
att lastmaskinerna aldrig behövt lämna området mer än när de har varit absolut nödvändligt. 
Den personliga hygienen har skyddats genom att samtliga som har vistats i arbetsområdet har 
burit skyddsdräkt samt att det har funnits en fristående bod där arbetarna har fått hänga av sig 
skyddsdräkter och skor. De har sedan fått gå till en intilliggande bod för att äta/fika. Dessa 
bodar skall dagligen städas och underhållas för att minska risken för spridning. 

6.3 Dagbok med kommentarer 

Enligt krav har dagboksanteckningar förts dagligen och även del fotodokumentation har 
förekommit. Nedan kommer nu större utdrag av denna dagbok för att läsaren av denna rapport 
skall kunna få en djupare inblick i arbetets gång. 
De uppgifter om fraktade massor till egendeponin som förekommer i dagboken är 
uppskattningar som är beräknade per körda lass. Då man ej har någon bestämd volym på varje 
lass kan den uppskattade volymen skilja sig från den verkliga. 
 
2008-01-08 
Möte med beställaren och entreprenören. Det bestämdes när arbetet skulle börja till måndagen 
den 14 januari, eventuellt fredagen den elfte. Bodar anslöts till avlopp. Grävning skedde 4-5 
m utanför staketet mot mossen. Filter för länsvatten var ok.  
 
Närvarande: 
Erik Karlsson MK Bygg 
Marcus Gustavsson Tranemo Grus och Betong, TGB 
Annika Hedebark Nexans 
Per Johansson MK Bygg 
 
Kommentarer: De närvarande vid mötet får en djupare insikt i saneringsarbetet och dess 
bestämmelser vilket gör att de förhoppningsvis tar ett större ansvar för att dessa 
bestämmelser kommer att följas. 
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2008-01-17 
Startmöte med saneringspersonal. På detta möte fick personalen en genomgång av hur arbetet 
skulle genomföras samt rutiner för bodar, WC, spillvatten, körvägar, provtagning och 
dokumentation. 
Följande konstateranden gjordes under dagen. 

• Befintliga sprängmassor kan användas till återfyllnad 
• Slutgiltig överteckning med rena massor utförs via befintlig väg bakom 

transformatorstationen som sedan skall saneras 
• Mossen släntas, dike ansluts till kulvert när schaktningen är klar. 
• Asklagret läggs i ett särskilt område på egendeponin. 

 
Närvarande: 
Annika Hedebark Nexans 
Per Johansson Mk Bygg 
Svante Eriksson TGB 
Lennart Asp  TGB 
Marcus Gustavsson TGB 
 
 
Kommentarer: I och med detta möte får maskinisterna Svante och Lennart en större inblick i 
bestämmelserna. De övriga arbetarna behöver därmed inte ta kontakt med ansvariga 
personer utan kan vid mindre frågor samråda direkt med grävmaskinisterna. Detta 
underlättar arbetet med saneringen.  
 
2008-01-21 
Grävningen påbörjades i ruta 2 och 11. Fortsatte sedan mot ruta 4 och 13. Grävningen 
utfördes så att massor som varit nedsmutsade med aska tagits bort. Det planerades att gräving 
till schaktbotten skulle göras när askan var helt borttagen. Askan grävdes som tidigare 
bestämt ned på egendeponin i förberett område. Aska påträffades framförallt i ruta 13. Ca 400 
ton (ej aska) kördes under dagen till egendeponin. 
 
Kommentarer: Enligt Nexans Ab underlag till saneringsanmälan skulle askan transporteras 
till SAKAB för slutligt omhändertagande. Detta blev dock ej fallet eftersom man efter samråd 
mellan Nexans och MK Bygg bestämde att askan ej var så giftig att den behövdes tas om hand 
av SAKAB. Man valde istället att gräva ner askan på egendeponin och för att sedan hindra 
spridning täcktes denna med två till tre meter ren jord så att det blev en jämn nivå på 
markytan. Denna del kommer liksom övrig egendeponi att fyllas med schaktmassor för att 
sedan övertäckas av ett tjockt lager ren jord. Allt detta sammantaget gör det omöjligt för 
askan att spridas.  
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2008-01-22 
Började gräva till schaktbotten i ruta9 10 och det konstaterades att det behövde grävas ut 
ytterligare mot färdiglagret p.g.a. tidigare markarbeten. Sparade ca fem meter mot 
järnvägsbanken i ruta 1 och 10 som skulle grävas ut när det är återfyllt. Ca 470 ton kördes till 
egendeponin.  
 
Kommentarer: När färdiglagret byggdes år 2006 schaktades det ej vid markarbetet 
tillräckligt djupt utan torv fanns kvar under återfyllnaden. Färdiglagret är beläget vid sidan 
av det aktuella saneringsområdet (se bild nedan). Anledningen till att man väntade med att 
gräva ut hela vägen mot järnvägsbanken är att det i ett senare skede skulle grävas ner ett rör 
för vattenavledning från diket som skiljer schaktområdet från mossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-01-23 
Fortsatt schakt i ruta 1 och 10. När schakten i ruta 10 var färdig påbörjades återfyllnad och 
kompaktering i ruta 10. Länsvatten behövde för första gången under arbetet pumpas till 
avskiljande brunn.  
 
Kommentarer: Det fick ej förekoma något vatten i schaktgropen under arbetet. Därför 
pumpades vattnet bort ur schaktgropen. Tanken var att ifall vattnet skulle antas var förorenat 
pumpas det till en närliggande behållare med kolonner bestående av olika filtermassor. 
Dessa filtermassor är en blandning av aska från returpapperstillverkning och torv. 
Blandningen var tänkt att fungera som ett reningsmedium för det förorenade vattnet på ett 
sådant sätt att föroreningarna togs upp av torven. Denna torv skulle sedan transporteras till 
SAKAB för slutlig hantering. 10Denna process visade sig dock vara onödig då man kunde 
pumpa länsvattnet till en filteranläggning tillhörande Nexans produktion.  
 
2008-01-24 
Den 23 januari var första dagen två lastmaskiner var på plats. Dessa två skulle komma att vara 
kvar under hela schaktningsarbetet. Schaktmassan som kom till egendeponin var 800 m3. 
Schaktning gjordes i ruta 2-11 och Annika var och tog bottenprover i dessa rutor. Återfyllnad 
pågick även under dagen i ruta 1-10. 
 
                                                 
9 Se bilaga 1 
10 DGE mark och miljö AB, Miljökontrollprogram och arbetsmiljöprogram, 2008-01-04 
 

Färdiglager

Återfyllnad 

Saneringsområde 

Torv 
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Kommentarer: Man kan notera ökningen av schaktmassorna till egendeponin efter att det 
tillkommit ytterligare en lastmaskin. Fördelningen på maskiner i arbetsområdet var nu 
följande. En grävmaskin i schaktområdet och en grävmaskin i egendeponin. Lastmaskinerna i 
sin tur transporterade schaktmassor mellan dessa två. Vid bottenproverna gav PID-
instrumentet dåliga eller inga utslag. Detta berodde troligen på att instrumentet känner av 
långa molekylkedjor men i föreliggande fall hade oljan och föroreningarna legat så länge i 
marken att de hade brutits ned till kortare molekylkedjor. Pga av detta behövde man byta 
provtagningsmetod.  
 
2008-01-25 
Schaktbotten nådd i ruta 3 och 12. Återfyllnaden fortsatte från ruta 1-10, 2-11 och 3-12. 
Länsvatten pumpades fortlöpande till brunnen. Ca 800 m3 schaktades bort under dagen. 
Översta lagret i ruta 4-13 schaktades bort.  
 
Schaktstart i ruta 3-12 

 
Fig. 6.3 -1 Källa: MK Bygg 
 
Kommentarer: Återfyllnad pågick under fortlöpande under hela arbetet direkt efter att 
respektive ruta var färdigschaktad. Man skapade en ramp bestående av grus och sand ner till 
saneringsområdet för att kunna transportera återfyllnadsmaterial. Rampen placerades i ruta 
1. Det återfylldes ca en halv meter tjockt lager åt gången med hjälp av lastmaskin. Detta 
lager packades hårt med hjälp av vält. Återfyllnadsmaterialet bestod utav sand. 
 Under denna del av schaktningen förelåg inga problem med hanteringen av länsvattnet i 
schaktgropen. 
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2008-01-28 
Återfyllnad fortsatte under dagen i ruta 1-10 och 2-11. Det förekom mycket vatten i 
schaktbotten i ruta 2-11 och 3-12. P.g.a. detta gick det ej att fortsätta schakta till botten. 
Avskalning av översta lagret skedde i ruta 15, 16, 17 och 18. Nexans egna pumpar klarade ej 
av att hålla vattnet borta utan en ny pump beställdes från Skanska maskin. Schaktmängd till 
egendeponi uppgick till ca 700 m3.  
 
Kommentarer: Under söndagsnatten förekom stora mängder nederbörd vilket ledde till att de 
pumpar som fanns på plats ej klarade av att hålla undan vattnet. Man kunde därmed inte 
fortsätta schakta i önskade områden utan fick gå vidare för att sysselsätta grävmaskinen som 
arbetade i schaktområdet. Pumpen som beställdes från Skanska Maskin hade en större 
pumpkapacitet och bedömdes kunna hantera de förekommande vattenmassorna. Bilden nedan 
visar hur återfyllnadsmaterialet kompakteras samt att vatten samlats i schaktgropen. 
 
Återfyllnad samt kompaktering i ruta 2-11 

 
Fig. 6.3 -2 Källa: MK Bygg 
 
2008-01-29 
Denna dag togs prover på vad som troddes vara oljekontaminerad mark. Markprover togs 
även i ruta 3-12. En uppfart gjordes vid grinden i ruta 16. Återfyllnaden i föregående rutor 
fortsatte. Man planerade för det fall att jorden skulle vara kontaminerad. Denna skulle då 
placeras i containrar. Ca 650 m3 fraktades till egendeponin. Ca 24 ton med material som 
skulle fraktas till SAKAB lastades i containrar. 
 
Kommentarer: Då man märkte att det förmodligen fanns oljekontaminerad mark i ruta 3-12 
grävdes ett fåtal kubikmeter upp ur schaktområdet och placerades på en grusbädd. Detta 
gjordes för att underlätta provtagningen. Under tiden som man på provsvar om jorden var 
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kontaminerad gjordes en ramp i ruta 16 för att underlätta tippning av återfyllnadsmaterial i 
schaktgropen. Då den nya rampen kunde tas i bruk sparades mycket tid eftersom lastbilarna 
med återfyllnadsmaterial ej behövde vända i schaktområdet. Lastbilarna körde in via rampen 
i ruta 1 och kunde sedan köra ut via rampen i ruta 16. När provsvaren senare under dagen 
anlände visade det sig att marken var oljekontaminerad. En container fraktades till platsen 
och det kontaminerade materialet lastades direkt från schaktområdet till containern. Vid 
lastning av det kontaminerade materialet befann sig containern inne i schaktområdet. 
 Vid kontroll enligt egenkontrollplanen noterades att bodarna behövde städas vilket de också 
gjordes.  
 
2008-01-30 
Containers med material till SAKAB hämtades. Den fortsatta lastningen av oljekontaminerad 
jord skedde direkt i containrarna från grävmaskin. Containrarna placerades på ett sådant sätt 
att både grävmaskinen och lastbilen hade tillgång till att hantera containrarna utan att det 
skulle uppkomma spridningsrisk. Platsen där den kontaminerade marken påträffades var vid 
gränserna mellan rutorna 4, 5, 13 och 14. Återfyllnad skedde i direkt anslutning till schakten 
med endast vattendike som avskiljning.  
 
Kommentarer: När containern med det kontaminerade materialet skulle fraktas till SAKAB 
kontrollerades förarens tillstånd att frakta farligt avfall. Containern spolades även av med 
högtryckstvätt för att minska spridningsrisken (se 6.2.5 Transport till SAKAB).  
 
2008-01-31 
Schakten fortsatte i ruta 5-14 och påbörjades i ruta 6-15.  
 
Kommentarer: Då all kontaminerad mark schaktats ur ruta 5-14 fortlöpte arbetet ner till 
schaktbotten. Därefter påbörjades återfyllnaden av den så kallade ”Hotspoten” som var det 
mest kontaminerade området. Denna del var de ovan nämnda rutorna 4, 5, 13 och 14. När 
denna del var klar hoppades man att det enbart skulle kvarstå schaktningsarbete i rena 
massor. Detta skulle underlätta det fortsatta arbetet betydligt. 
 
2008-02-01 
Schaktning skedde ner till schaktbotten ca halvvägs in i ruta 6-15. Återfyllnad skedde direkt 
efter schaktning. Det förekom fortsatt problem med länsvattnet. Flera pumpar skulle komma 
att tömma gropen under helgen. Förekomsten av mycket snö befarades skapa problem vid 
smältning de närmaste dagarna. Inget material fraktades under dagen till egendeponi. 
Skyddsrond genomfördes. 
 
Kommentarer: På måndagen den 28 januari beställdes som nämnt en pump från Skanska 
maskin. Denna pump levererades på tisdagen den 29. Då förelåg dock inte längre några 
problem med länsvattnet och pga detta kopplades pumpen inte in. Under fredagen den 1 
februari uppstod dock stora problem med ökade mängder länsvattnet och schakten var 
tvungen att avbrytas. Den återupptogs sedan inte förrän på måndagen. Under helgen hade 
Mk Bygg personal på plats som ändrade pumparnas placering för att tömma gropen på 
vatten. Man kopplade då in den nya pumpen från Skanska maskin. 
  Under dagen genomfördes skyddsrond och det konstaterades att skyltar måste sättas upp 
och nedblåsta avspärrningar kompletteras. 
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2008-02-04 
Schakten återupptogs i ruta 5-14 och vidare in i ruta 6-15. Återfyllnaden skedde fortsatt direkt 
efter schakten. Vissa ”hål” fylldes ej igen för att pumparna skulle kunna hålla undan vattnet. 
Ingen mer olja hittades. Skyddsrondens anmärkningar åtgärdades.  
 
Kommentarer: Länsvattnet kunde utan allvarliga problem hållas under kontroll. Under denna 
dag sattes skyltar upp och nedblåsta avspärrningar kompletterades. 
 
2008-02-05 
Fortsatt schakt och återfyllnad i ruta 5-16. Pumparna fungerade tillfredställande igen och 
länsvattnet kunde hållas undan. Ca 750 m3 material fraktades under dagen till egendeponin.  
 
Kommentarer: De beställda pumparna från Skanska maskin fungerade som man hade 
hoppats. Tack vare detta kunde schaktningen pågå oavbrutet under dagen. 
 
2008-02-06 
Fortsatt arbete i ruta 6-15 och påbörjat arbete i ruta 7-16. Återfyllnad skedde fortsatt strax 
efter schakten. Kulvert från bäcken togs bort och vattnet pumpades vidare. Ca 700 m3 
material fraktades under dagen till egendeponin. 
 
Kommentarer: Kulverten sträckte sig genom arbetsområdet och anslöt till en befintlig kulvert 
enligt figuren nedan.  
 
Vattenavledning 

 
Fig. 6.3 -3 Källa: MK Bygg 
 
       = Den borttagna kulvertens sträckning 
       = Bäckens nya sträckning 
       = Den befintliga kulverten under fabriksområdet 
 
 
 
 
 

Sanerings- 

område 



21 

2008-02-07 
Ruta 7-16 schaktades ner till schaktbotten och arbete påbörjades i ruta 8. Återfyllnaden 
fortlöpte utan problem. Ny kontroll av länsvattenpumpning och avspärrningar genomfördes, 
båda ansågs vara godkända. Ca 700 m3 material fraktades till egendeponin. Skydds- och 
miljörond utfördes under dagen utan anmärkningar. 
 
Materialhantering i egendeponin 

 
Fig. 6.3 -3 Källa: MK Bygg 
 
Kommentarer: Återigen genomfördes Skydds- och miljöronden utan anmärkningar. Detta är 
något som tyder på att samtliga inblandade parter var införstådda i bestämmelserna vilket är 
extra viktigt vid saneringsarbeten. Spridning av farligt material kan ge allvarliga 
konsekvenser. Detta har dock förhindrats under hela saneringsprocessen. På bilden ovan kan 
man se hur maskinerna står på grävmaskinsmattor. 
 
2008-02-08 
Schakt i ruta 8-17. Återfyllnaden och länspumpningen fortlöpte utan problem. Ca 400 m3 
material fraktades under dagen till egendeponin.  
 
Kommentarer: Eftersom det var fredag arbetades det enbart fyra timmar och därmed 
fraktades en lägre mängd material till egendeponin. 
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2008-02-11 
Under dagen schaktades ner till schaktbotten i ruta 8-17 och återfyllnad skedde direkt efter. 
Pumpning av länsvatten fortsatte utan problem. Ca 750 m3 material fraktades under dagen till 
egendeponin.  
 
Kommentarer: Pumpen från Skanska maskin fungerade fortfarande utan problem vilket den 
skulle komma att göra under hela arbetet. Därmed kunde Nexans två pumpar tas ur bruk och 
enbart Skanskas pump användes. 
 
2008-02-12 
I ruta 9-18 schaktades ner till botten och återfyllnad skedde direkt efter schaktningen. 
Pumpning av länsvatten fortsatte utan problem. Ca 700 m3 material fraktades under dagen till 
egendeponin. 
 
Kommentarer: Under dagen påbörjades schaktningen i de sista rutorna. 
 
2008-02-13 
Schakt genomfördes i sista delen i ruta 9. När urschaktningen var klar skulle en ramp fyllas 
upp mellan vägen till deponin och det uppfyllda området. Ca 750 m3 material fraktades under 
dagen till egendeponin. 
 
Kommentarer: Rampen som planerades behövdes pga att det var en nivåskillnad mellan det 
återfyllda schaktområdet och transportvägen till egendeponin. 
 
2008-02-14 
Ruta 9 schaktades färdigt. Återfyllnaden och även rampen till deponin blev under dagen klar. 
”Central” körväg genom egendeponin till det bortre området av denna gjordes så att 
övertäckning senare kan påbörjas. Pumpning av vatten fortsatte utan problem. Ca 730 m3 
material fraktades under dagen till egendeponin. 
 
Kommentarer: Körvägen genom egendeponin var uppbyggd av grävmaskinsmattor. Utan 
dessa mattor hade det inte varit möjligt att nå de bortre delarna av egendeponin. 
 
2008-02-15 
Skyddsrond genomfördes utan anmärkning. Sista urgrävningen mot järnvägen i ruta 1-10. 
Rutorna schaktades färdigt till botten och återfylldes delvis. Återfyllnaden packades även. 
 
Kommentarer: Återfyllnaden har under hela arbetet packats för att undvika att marken blir 
sank och därmed oanvändbar. 
 
2008-02-18 
Denna dag påbörjades arbetet med kulverten som är belägen vid färdiglagret (se bilaga 1). All 
sanering var nu färdig i området. Övrigt markarbete kunde därefter påbörjas.  
 
Kommentarer: Som tidigare nämnts skulle det dras ett rör från kulverten vid färdiglagret till 
diket vid saneringsområdets bortre kant. Detta gjordes för att kunna leda vattnet till den 
närliggande bäcken. För att detta skulle kunna färdigställas var man tvungen att vänta med 
återfyllnaden av första delen i ruta 1-10 eftersom röret till diket kommer att gå genom denna 
del 
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7. Diskussion 

Vid skiftet mellan 1800-talet och 1900-talet var industrin i Sverige inne i en expansiv fas. 
Som en följd av detta byggdes många olika industrianläggningar. På denna tid fanns inte 
samma kunskaper som idag gällande miljöpåverkan. Man koncentrerade sig främst på att 
tjäna pengar och att sysselsätta befolkningen. Detta medförde att både omgivande miljö och 
anställda vid industrierna blev utsatta för olika kemikalier och föroreningar.  
    
På denna tid följde industrierna ofta principen att syns det inte så finns det inte. I en del fall 
berodde föroreningarna även på okunskap. Det var inte bara produktionen vid industrierna 
som bidrog till föroreningarna utan även avfallshanteringen. Enbart vid de tre tidigare 
industrianläggningarna vi behandlat i denna rapport finns tre olika sätt att behandla 
avfallsprodukter. Samtliga tre är lika farliga för miljö och omgivning. Man har grävt ner, eldat 
upp och tippat vid vattendrag.  
    
Följderna av denna hantering visar sig ofta först nu. Skärpt miljölagstiftning har även gjort att 
det tillkommit en skyldighet att kontrollera och ta hand om förorenade områden. Den stora 
mängden förorenade områden leder till att saneringsprojekt startas kontinuerligt.  
   
 Något som har visat sig vara positivt med den svenska stadsuppbyggnadsmodellen är att där 
en industri en gång har startat och varit verksam så förblir området ofta ett industriområde. 
Detta ser vi som positivt p.g.a. ifall det hade byggts bostäder på förorenad tidigare 
industrimark skulle påverkan på människor varit betydligt större än vad som har varit fallet. 
Även ur ansvars och ekonomiska synpunkter anser vi det vara lämpligare att industrier och 
företag innehar mark som skall saneras. Detta p.g.a. de kostnader som saneringsarbeten 
medför. I de fall då fastighetsägaren hade varit ansvarig för sanering hade 
saneringskostnaderna blivit orimligt höga för en privatperson. För att ge en djupare inblick i 
aktuell lagstiftning citeras nedan paragraf 2 och 3 ur 10 kapitlet i Miljöbalken.  
 
§2 Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har 
bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig 
för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel. 
 
§3 Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta det avhjälpande 
av en föroreningsskada som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel, är var och en som 
förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till 
föroreningen eller då borde ha upptäckt den. I fråga om en förorenad byggnad eller 
anläggning gäller detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller 
anläggningen är belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt. 
 
Vid det projekt som denna rapport huvudsakligen behandlar, dvs. Nexans, råder inga tvivel 
om vem som har saneringsansvaret. Eftersom Nexans under hela tidsperioden varit aktiv 
verksamhetsutövare och innehavare av det förorenade området framgår det av ovanstående 
lagstiftning att de är ansvariga för att sanering genomförs. Nexans har under senare år tagit 
sitt ansvar på stort allvar och genomfört djupgående undersökningar av området. Det har 
därmed visats att sanering av området är behövlig.  
   
 Då byggentreprenören inte har varit delaktig i fastställandet av bestämmelser kring 
saneringsarbetet så har arbetets förberedelser underlättats. Vi har därmed huvudsakligen haft i 
uppgift att kontrollera utförandet enligt miljöföreskrifterna. Miljöföreskrifterna har MK Bygg 
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noga beaktat vid utförandet av entreprenaden. Egenkontrollplanen som vi fick i uppgift att 
skapa utifrån Envipros miljöutredning underlättade kontrollerna av att miljöföreskrifterna 
efterföljdes under arbetet. Vid genomgång av dagboken och egenkontrollplanen har kunnat 
konstateras att det inte har förekommit mer än ett fåtal anmärkningar. En viktig del av 
miljöföreskrifterna har varit att förhindra spridning av förorenat material. En viktig metod för 
att förhindra spridning har varit användandet av skyddsklädsel. Detta har utförande personal 
varit duktiga på att följa och inga anmärkningar har gjorts. En annan del av arbetet med att 
förhindra spridning har varit att avgränsa området med staket och skyltar. Detta hade till en 
början inte uppfyllts enligt samtliga krav vilket var något som arbetsledare Per Johansson 
upptäckte vid sin första säkerhetsrond. Denna avvikelse bestod av att skyltar, som skulle visa 
att obehöriga ej ägde tillträde, saknades. Skyltarna kompletterades veckan efter upptäckten att 
de saknades. Vid ett tillfälle hade även en avspärrning blåst ner vilket dock åtgärdades 
omedelbart. 
    
Något som har varit viktigt att ha under kontroll både ur schaktnings- och spridningssynpunkt 
var pumpningen av grundvatten. Det förekom problem med stora vattenmassor vilket hade 
kunnat föranleda spridning av föroreningar via vattnet. När dessa problem uppkom avbröts 
dock schaktningsarbetet och nya pumpar beställdes. På grund härav kunde man minimera 
risken för att föroreningar skulle spridas utanför saneringsområdet. Vid schaktning och 
transport kontrollerades massorna. Man kontrollerade bl.a. mängd, schaktdjup och kvalitet på 
jorden. Kontroller av massor och transporter utfördes dagligen utan avvikelser från 
miljöföreskrifterna. Vid saneringen har man varit noggrann med att avlägsna samtlig 
torvmassa vilket minskar risken för sättningar. Detta underlättar vidare användning av 
området. Vid tidigare utbyggnader av produktionen på Nexans har man förhoppningsvis varit 
lika noggranna med att schakta bort torvmassor. Har man inte varit det föreligger risk för 
sättningar inom en snar framtid.  
  
Schaktning av aska och ej förorenad jord har kunnat ske till egendeponin utan risk för 
spridning. Detta har löpande kontrollerats under arbetet. Det enda som avvek från planerna 
vid egendeponin var avsaknaden av en avbalkning. Denna skulle ha funnits till för att markera 
var dumpern skulle stanna vid tippning av massor. Istället för att använda en avbalkning 
kommunicerade grävmaskinisten med dumperföraren och meddelade när han kunde stanna. 
Denna metod fungerade vid detta projekt men det är inget vi skulle rekommendera då man 
måste ha den mänskliga faktorn i åtanke.  

8. Slutsats  

Utifrån de undersökningar och bestämmelser som var framtagna av Envipro Miljöteknik och 
DGE mark och miljö AB har saneringsarbetet utförts på ett noggrant sätt. Det är endast vid ett 
fåtal tillfällen som utförandet har skiljt sig från föreskrifterna. Vid dessa tillfällen har det 
ursprungliga alternativet inte varit praktiskt genomförbart eller så har det funnits lämpligare 
alternativ. Inga av dessa ändringar i utförandet har genomförts utan samråd med samtliga 
berörda parter. Under saneringsarbetets gång har vi inte fått intrycket att något borde ha 
genomförts på ett annorlunda sätt med undantaget av avbalkningen vid egendeponin. 
Sammantaget anser vi att saneringsarbetet har utförts på ett föredömligt sätt. 
 
Eftersom ett flertal industrier tidigare inte har tagit hand om avfall på ett lämpligt sätt så 
kommer saneringsarbeten att behöva utföras under de närmaste åren. Det är viktigt att 
sanering genomförs på ett säkert sätt och utan att föroreningar sprids till omgivningen. Vi tror 
att det i framtiden kommer att ställas hårdare krav på sanering av kontaminerade områden. 
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Detta är något som vi anser kommer att bidra till större möjligheter att utnyttja markområden 
och framförallt till en bättre miljö. 
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